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TYPE LEVENSVERZEKERING 

Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een 
rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. 

WAARBORGEN 

Waarborg leven 
Aan het einde van het contract, ontvangt de verzekeringsnemer, bij aanvraag, 
een kapitaal dat gelijk is aan de afkoopwaarde vastgelegd 3 werkdagen volgend 
op de einddatum. 

Algemene waarborg 
overlijden  

Ingeval de verzekerde overlijdt, ontvangt/ontvangen de begunstigde(n) een 
kapitaal dat gelijk is aan de afkoopwaarde vastgelegd 3 werkdagen na ontvangst 

van de overlijdensakte. 

Optionele waarborg 
overlijden 

Aanvullende waarborgen in geval van overlijden, aangeboden bij het opstellen 
van het contract, met een maximum leeftijd van 70 jaar bij ondertekening. 

 Bijkomende waarborg overlijden - minimum: het kapitaal dat bij overlijden 
wordt uitgekeerd, kan niet lager zijn dan de som van de gestorte premies 
(verminderd met eventuele uitgevoerde opnames). Deze waarborg verstrijkt 
op de 75ste verjaardag van de verzekerde. 

 Aanvullende overlijdensdekking van 130%: het kapitaal dat bij overlijden 
wordt uitgekeerd, kan niet lager zijn dan 130% van de gestorte premies 

(verminderd met 130% van eventueel uitgevoerde opnames). Deze waarborg 
loopt af op de 75ste verjaardag van de verzekerde.  

 Het bijkomend kapitaal dat in het kader van deze opties wordt gestort, mag 
maximaal € 50.000 bedragen voor alle Beobank Invest 4Life-contracten 
samen.  

DOELPUBLIEK 

Deze verzekering richt zich tot mensen die een veilige belegging wensen te combineren met een belegging in 
fondsen waarvan de risico's beschreven zijn in de rubriek „fondsen‟. 
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DEEL TAK 21 

RENDEMENT 

Gewaarborgde 
intrestvoet 

 Beobank Invest 4Life stelt 2 fondsen met kapitaals- en intrestgarantie voor, met 
de mogelijkheid ze te combineren: 

o NELL SAFE+: 0,75% gewaarborgd tot 31 december 2015 voor de 
stortingen vanaf 1 juli 2015. 

o NELL SAFE INVEST: 0% 
 Na deze periode wordt de nieuwe gewaarborgde intrestvoet bepaald, evenals 

een nieuwe periode waarvoor deze nieuwe intrestvoet geldt. 
 Er is geen getrouwheidspremie voor dit contract.  
 De kapitaalsgarantie wordt door de verzekeraar toegekend. 
 De minimaal gewaarborgde intrestvoet is van toepassing op de 

nettospaarreserve van elke storting. 

 De gewaarborgde intrestvoet voor toekomstige stortingen zal deze zijn van 

toepassing op het moment van de storting. 
 De waardedate van investeringen en desinvesteringen zijn de volgende:  

o bij storting: dag van ontvangst van de aanvraag, investering en alle 
nodige stukken, 

o bij afkoop: 3 werkdagen volgend op ontvangst van de aanvraag en alle 

nodige stukken  
o bij leven op einddatum: 3 werkdagen volgend op einddatum bij leven 
o bij arbitrage: 3 werkdagen volgend op ontvangst van de aanvraag en 

alle nodige stukken 
o bij overlijden van de verzekerde: 3 werkdagen volgend op ontvangst 

van de overlijdensakte 
 Het gewaarborgd kapitaal op einddatum is gelijk aan de som van de uitgevoerde 

stortingen minus kosten, taksen en de kost van de optionele waarborg 
overlijden, vermeerderd met de intresten aan de jaarlijks gewaarborgde 

intrestvoet en met de uitgekeerde winstdeelneming, verminderd met eventueel 
uitgevoerde opnames.  

Winstdeelname 

 Op 31 december van elk jaar kan, in voorkomend geval, een winstdeelname 

uitgekeerd worden in functie van het resultaat van de maatschappij. 
 Het toekennen van een winstdeelname aan de reserve van het contract is niet 

gewaarborgd door de verzekeraar. 
 De voorspellingen betreffende de winstdeelname zijn niet gewaarborgd. 

Rendementen uit het 

verleden 

 Jaar Globaal bruto rendement Globaal bruto rendement  
  NELL SAFE + NELL SAFE INVEST  
------------------------------------------------------------------------------------- 
 2004 5,03% - 

 2005 4,88% - 

 2006 4,84% 6,85% 
 2007 4,84% 5,85% 
 2008 4,84% 2,27% 
 2009 4,74% 3,33% 
 2010 4,44% 3,83% 

 2011 3,93% 1,81% 
 2012 3,68% 3,68% 
 2013 3,53% 3,78% 
 2014 3,13% 3,43% 
Deze rendementen zijn globale jaarlijkse bruto rendementen toegepast op de 
reserve en houden geen rekening met de beheerskosten. 
De rentevoet is toegepast op de totaliteit van de geïnvesteerde bedragen op het 

contract. 
Kapitalisatiewijze : samengestelde intresten dagelijks berekend. 
Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. 
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DEEL TAK 23 

FONDSEN 

Beobank Invest 4Life biedt verschillende externe fondsen aan, uitgedrukt in rekeneenheden, met de mogelijkheid 
ze met elkaar te combineren. 
Het geheel van de eigenschappen van deze fondsen zijn terug te vinden in bijlage 1: “Eigenschappen van de 

externe fondsen”. 

RENDEMENTEN 

 De prestatie van een investeringsfonds van het Tak 23 deel is gekoppeld aan de evolultie van de eenheid van 
het fonds. 

 Investeringsfondsen van het luik Tak 23 geven geen recht op een winstdeelname. 

 De verzekeringsmaatschappij biedt geen enkele rendementsgarantie op het gedeelte Tak 23. 
 Het financieel risico wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. 

RENDEMENT UIT HET VERLEDEN 

 Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. 
 Historische rendementen van fondsen zijn beschikbaar in bijlage 2 “Rendement uit het verleden”.  

 Deze rendementen houden geen rekening met de beheerskosten van het contract. 

INSCHRIJVING 

Inschrijving op het deel Tak23 van het contract Beobank Invest 4Life is op elk moment mogelijk. 

INVENTARISWAARDE 

 De waarde van de eenheid is de waarde bepaald door de beheerder van het fonds. 
 De waardebepaling van de fondsen is dagelijks. 
 De waarde van het contract wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal eenheden van elk fonds 

met hun respectievelijke waarde. 

 De waarde van de eenheid kan geraadpleegd worden op www.nellweb.com. 
 De waardedate van investeringen en desinvesteringen zijn de volgende:  

o bij storting: 3 werkdagen volgend op ontvangst van de aanvraag, de storting en alle nodige stukken 
o bij afkoop: 3 werkdagen volgend op ontvangst van de aanvraag en alle nodige stukken 
o op termijn bij leven: 3 werkdagen volgend op einddatum bij leven 
o bij arbitrage: 3 werkdagen volgend op ontvangst van de aanvraag en alle nodige stukken 
o op einddatum of bij overlijden van de verzekerde: 3 werkdagen volgend op ontvangst van de 

overlijdensakte 

ALGEMEENHEDEN 

 KOSTEN 

Kosten op stortingen Maximum 4,75%. 

Overname-
/afkoopkosten 

Geen kosten. 

http://www.nellweb.com/
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Beheerskosten 

De beheerskosten met betrekking tot Tak21 fondsen, NELL SAFE + en NELL SAFE 
INVEST, bedragen 0,80% per jaar, rechtstreeks afgehouden van het fonds.  

 

De beheerskosten met betrekking tot Tak 23 fondsen bedragen 0,90% per jaar op 
de beheerde omloop en worden halfjaarlijks ingehouden onder de vorm van 
rekeneenheden. Bij desinvestering in de loop van het jaar (overlijden, afkoop, 
arbitrage), worden de beheerskosten pro rata de investeringslooptijd, ingehouden 
op alle Tak 23 fondsen actief in het contract. 

Kosten bij overdracht 
van fondsen van dezelfde 
tak of verschillende tak 
(arbitrages) 

1% - Vier gratis arbitrages per kalenderjaar (de automatische arbitrageopties zijn 
gratis). 

LOOPTIJD 

De verzekering komt ten einde bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract. 
Contract met vooraf bepaalde looptijd: 
 Minimale looptijd: minimale looptijd 8 jaar en één maand. Op het einde van deze looptijd wordt het contract 

elk jaar stilzwijgend verlengd, behalve in geval van opzegging. 

 Maximale looptijd: maximale looptijd 30 jaar. 

PREMIES 

Contract met vrije stortingen: 
 Initiële storting: het minimum bedrag van de initiële storting bedraagt € 3 000 met een minimum van € 500 

per fonds. 

 Bijkomende stortingen: bijstortingen kunnen op elk moment uitgevoerd worden met een miminim van 
€ 500. 

De taks van 2% alsook de instapkosten zijn inbegrepen in de stortingen. 

FISCALITEIT 

Het contract is onderhevig aan de fiscale wetten van het land waar de verzekeringnemer woont.  
Fiscale wetgeving in België: 
 
 Fiscaliteit bij stortingen : 

Alle stortingen uitgevoerd door natuurlijke personen die resideren in België zijn onderworpen aan een taks van 

2%. 

De stortingen geven geen recht op fiscaal voordeel in de vorm van pensioensparen of langetermijnsparen. 
 
 Fiscaliteit op inkomsten van roerende waarden: 

Fondsen relevant aan Tak 21: inkomsten zijn onderworpen aan roerende voorheffing van 25% bij een 
overdracht van Tak 21 naar Tak 23, bij gedeeltelijke afkoop, gehele afkoop of bij betaling van het kapitaal 

leven op vervaldag. 
Er zal geen heffing verschuldigd zijn indien één van volgende voorwaarden wordt nageleefd:  
o De inning van inkomsten geschiedt na afloop van een periode van meer dan 8 jaar. 
o De onderschrijver heeft bij het onderschrijven van het contract geopteerd voor de aanvullende 

overlijdensdekking van 130% en heeft tevens de hoedanigheid van verzekerde en begunstigde in geval 
van leven op einddatum. 

Fondsen relevant aan Tak 23: de inkomsten zijn volledig vrijgesteld van roerende voorheffing. Beurstaks noch 

leveringstaks zijn van toepassing in het kader van een verzekeringscontract van Tak 23. 
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AFKOOP 

 Afkopen: Gedeeltelijke afkopen zijn mogelijk op elk moment. Minimumbedrag: € 500.  
Minimale restwaarde: € 500. 

 Volledige afkoop: mogelijk op elk moment (beëindigt het contract). 

OVERDRACHT VAN FONDSEN / ARBITRAGES 

De onderschrijver kan op elk moment alles of een deel van de reserve van het contract, opgebouwd in Tak 21 
overdragen naar Tak 23 of omgekeerd, op eenvoudige schriftelijke aanvraag, op voorwaarde dat de resterende 
reserve binnen elk fonds superieur is aan € 500. 
 

Beobank Invest 4Life biedt bovendien drie automatische arbitrageopties: 

 TAKE PROFIT: de gerealiseerde meerwaarden worden - met een minimum van 5 % (aanpasbaar per schijf 
van 1 %) – geheroriënteerd naar het fonds La Française Trésorerie-R of een fonds met kapitaalsgarantie NELL 
SAFE + of NELL SAFE INVEST. 

 STOP LOSS: de fondsen die eventueel in waarde verminderd zouden zijn, met een minimumdrempel van 
10 % (aanpasbaar per schijf van 1 %), worden automatisch gearbitreerd naar het fonds La Française 
Trésorerie-R of een fonds met kapitaalsgarantie NELL SAFE + of NELL SAFE INVEST. 

o ABSOLUTE STOP LOSS: de berekening van het verlies gebeurt dagelijks op basis van een vergelijking 
tussen de waardebepaling van de laatste geregistreerde waarde door NELL en het bedrag bepaald op het 
ogenblik van invoegetreding van de optie. 

o RELATIEVE STOP LOSS: de berekening van het verlies gebeurt dagelijks door vergelijking van de 
liquidatiewaarde van het fonds geregistreerd voor de verzekeraar en de hoogst bereikte liquidatiewaarde 
sinds invoegetreding van de optie. 

 

De opties Take Profit en Stop Loss zijn cumuleerbaar binnen hetzelfde contract. 

INFORMATIE VAN DE VERZEKERINGSNEMER 

Jaarlijkse informatie 

De verzekeringnemer ontvangt elk jaar een document dat de situatie van het 

contract weergeeft. Op zijn aanvraag zal hem bovendien up-to-date informatie over 
de fondsen worden geleverd inzake de regeling van het beheer van elk fonds en het 
internetadres van de beheerder. 

 

 
 

 

Nord Europe Life Luxembourg NV is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij, staat onder de controle 

van het “Commissariat aux Assurances”, 7, boulevard Joseph II, L - 1840 Luxembourg 

Hoofdkantoor : 62, Rue Charles Martel - L-2134 Luxembourg 

Tel. (352) 42 40 201 - Fax (352) 42 40 20 40 
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Bijlage 1: Eigenschappen van de externe fondsen 
 

Naam van het fonds Isin Code K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling 
Risicoclasse  

DICI / KID 
Aanbevolen 

beleggingshorizon 

Monetair Fonds 

LA FRANCAISE 
TRESORERIE-R (C) 

FR0000991390 K 
LA FRANCAISE AM 
INTERNATIONAL 

07/02/2003 

LA FRANCAISE TRESORERIE is een monetair fonds in EUR dat 
haar inkomsten kapitaliseert. 
Hoofdzakelijk belegd in Franse obligaties met vaste rente en korte 
looptijd of variabele rente, haar objectief is het streven naar een 
rendement dat aanleunt bij de monetaire markten. 

1 3 - 6 maand 

Gemengde en geprofileerde fondsen 

BEOBANK FUNDS – 
BEOBANK MODERATE 
FUND B 

LU1108239911 K 
LA FRANCAISE AM 
INTERNATIONAL 

19/12/2014 

Het fonds streeft ernaar een hogere performance (netto zonder 
kosten) te behalen dan die van de referentie-index samengesteld 
uit: 70% Barclays Euro Aggregate TR € + 30% MSCI World TR €. 
Hiertoe wil het zijn prestaties optimaliseren via discretionair beheer, 
waarbij een diversificatie wordt gecombineerd op rentemarkten en 
aandelenmarkten uit diverse geografische zones, met inachtneming 
van vooraf vastgelegde blootstellingsgrenzen. 

3 > 6 jaar 
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Bijlage 2: Rendementen uit het verleden 

 

Naam van het fonds Isin Code Fondsbeheerder 

Jaarprestaties per 31/12/2014 

Op 1 jaar Op 3 jaar Op 5 jaar Op 10 jaar 
Sinds 

oprichting 

BEOBANK FUNDS – BEOBANK MODERATE FUND B LU1108239911 LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL     0,23% 

LA FRANCAISE TRESORERIE -R (C) FR0000991390 LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL 0,33% 0,54% 0,64% 1,77% 1,83% 

 

 


